
COMO SE PREPARAR PARA A ISO 50001?

SEJA REFERÊNCIA

APRIMORE SUA TRANSIÇÃO COM ESTE CHECKLIST DE PRONTIDÃO 

Emissões de CO2 relacionadas à energia global 
cresceram cerca de 1.4% em 2017, registrando 
aumento histórico de  32.5 giga toneladas



Para os clientes da SGS entenderem como avaliar o quanto 
perto eles estão de atender os requisitos da nova norma 
ISO 50001 em relação ao que imaginavam inicialmente, nós 
desenvolvemos um Checklist de Prontidão para detalhar as 
alterações contidas na 

ISO 50001:2018.

Este checklist foi desenvolvido para ajudá-lo a entender o que 
é necessário e destacar as áreas em que suas atividades já 
possam estar em conformidade. Trabalhar via Checklist de 
Prontidão lhe oferecerá percepções e instruções valiosas sobre 
como iniciar sua transição. 

Contudo, é importante observar que o Checklist não serve 
de evidência para sua auditoria de transição, já que nossos 
auditores terão de confirmar a conformidade com a norma 
durante nossa auditoria.
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Este checklist esmiúça cada cláusula de cada seção dos requisitos da 
nova norma ISO 50001:2018. Durante cada seção será questionado se 
você acha que atendeu os principais elementos dos novos critérios. Você 
terá a opção de marcar sua resposta como:

PRONTA
Indica que está pronto para comprovar tal fato e que deveria realizar a 
transição durante sua próxima visita da SGS.

QUASE PRONTA
Indica que, com orientação ou apoio nesta questão, estará pronta para 
comprovar a prontidão. Recomendamos focar na transição durante sua 
próxima visita da SGS.

NECESSITA MELHORIAS
Esta opção significa que você precisará estar mais preparado para a 
auditoria, ou talvez realizar treinamentos na SGS Academy.

Os próximos passos necessários podem ser encontrados ao final deste 
checklist, quando já terá uma ideia melhor sobre o quão próximo da 
transição sua organização está.

COMO FUNCIONA O CHECKLIST?



SEÇÃO 4 – CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

O contexto da organização proporciona uma compreensão conceitual de alto nível sobre os problemas internos e 
externos que possam impactar, tanto positiva quanto negativamente, no desempenho energético e no SGEn da 
organização. O contexto da organização (às vezes chamado de ambiente comercial) diz respeito à combinação 
entre os fatores internos e externos e as condições que possam influenciar a abordagem da organização em 
relação ao seu desempenho energético.

4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

Foram levados em conta PRONTO QUASE PRONTO NECESSITA MELHORIAS

Os problemas internos e externos relacionados 
ao contexto?

A habilidade que influencia sua organização no 
alcance dos resultados pretendidos na auditoria 
de seu SGEn para melhorar seu desempenho 
energético?

As informações obtidas a partir da análise 
de energia ao determinar o contexto da 
organização?

Fronteiras e/ou limites sobre a aplicabilidade de 
seu SGEn?

Identificação, monitoramento e revisão dos 
problemas internos e externos pertinentes da 
sua organização para definir se o impacto de 
quaisquer alterações em seguida, afetar seu 
SGEn?

Identificação das “partes interessadas” que 
sejam pertinentes ao desempenho energético 
e ao SGEn?

Identificar o risco e as chances de desvio do 
desempenho energético?

Identificação, dentre os requisitos das partes 
interessadas, que se aplicam ao seu SGEn?

Monitoramento e análise contínuos destas 
partes interessadas?

Os requisitos legais e outros requisitos 
referentes ao uso, consumo e eficiência 
energética?

Adoção da abordagem processual ao 
desenvolver, implantar e melhorar a eficácia de 
seu SGEn?

Definição do escopo do seu SGEn?
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SEÇÃO 5 – LIDERANÇA

A alta direção, a partir de agora, será obrigada a demonstrar mais participação direta no SGEn da organização. 
Agora o foco está na “liderança” em vez da gestão. A retirada da obrigação de um “Representante da 
Direção” é, em parte, uma tentativa de garantir que o “controle” do SGEn da organização não esteja focado 
em uma única pessoa. Isto não significa que eles devem realizar todas as atividades sozinhos, mas eles serão 
responsáveis por garantir que estas sejam realizadas. Embora os requisitos relacionados à Política Energética 
da organização sejam os mesmos de modo geral, já que a versão anterior possuía os mesmos elementos novos 
que exigem que a política de energia da sua organização seja adequada tanto para sua finalidade quanto para o 
contexto. A melhoria da gestão e do desempenho energético deve estar alinhado com a estratégia comercial da 
organização e com o planejamento a longo prazo e com os processos de alocação de recursos.

5. LIDERANÇA E PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES

Perguntas PRONTO QUASE PRONTO NECESSITA MELHORIAS

A alta direção está envolvida no preparo e na 
análise contínua do SGEn?

Eles asseguram que a Política Energética seja 
comunicada dentro da organização e às partes 
interessadas?

Os requisitos do SGEn estão integrados aos 
processos de negócios da organização?

As responsabilidades e autoridades são 
designadas e comunicadas pela alta direção?

Estas questões estão claras dentro da sua 
organização?

A alta direção demonstra que

Está comprometida continuamente?

Assegurou que a política energética, os 
objetivos e as metas energéticas estabelecidas 
sejam compatíveis com a orientação 
estratégica de sua organização?

As ações das lideranças têm participação 
ativa no SGEn e na manutenção das 
responsabilidades do SGEn?

Possui uma alocação de recursos contínua?

Assume a responsabilidade por enfatizar a 
importância da conformidade com os requisitos 
do SGEn?

Assegura que o SGEn está obtendo os 
resultados esperados?

Incentiva a melhoria contínua dentro da 
organização?
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SEÇÃO 6 – PLANEJAMENTO

Sua organização é obrigada, a partir de agora, a levar em conta seu contexto e as partes interessadas ao 
planejar e implantar o SGEn. Será necessário focar no desempenho energético da organização e nas atividades 
incentivadas para manter a melhorar continuamente o desempenho energético. Na abordagem estratégica, será 
necessário identificar os riscos e oportunidades que têm potencial para impactar (positiva ou negativamente) o 
funcionamento e o desempenho do SGEn. A abordagem tática requer a realização de uma análise energética 
maior. Embora os riscos e oportunidades devam ser determinados e tratados, não há requisitos para o processo 
de gestão de risco formal e documentado e sua organização terá liberdade de escolher o mecanismo de 
avaliação que julgar mais apropriado.

6. PLANEJAMENTO

Perguntas PRONTO QUASE PRONTO NECESSITA MELHORIAS

Foram estabelecidos objetivos e metas 
mensuráveis para os níveis e funções 
pertinentes?

Eles são consistentes com a política energética 
da sua organização?

As atividades e processos da sua organização 
que possam afetar o desempenho energético 
e gerar ações que resultem em melhorias 
contínuas do desempenho energético foram 
analisadas?

Foram identificadas as oportunidades de 
melhoria do desempenho energético e os 
SEUs?

Foram levados em conta os resultados do 
desempenho energético ao identificar os riscos 
e oportunidades e os resultados dos processos 
de planejamento energético subsequente?

A gestão de risco foi integrada ao processo de 
planejamento estratégico?

Os EnPI e os parâmetros energéticos para 
medir e monitorar seu desempenho energético 
e viabilizar a demonstração da melhoria do 
desempenho energético são adequados?

Foi definido um plano de medição de energia 
sobre quais dados serão coletados, como 
coletá-los e com que frequência os coletá-los?
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OBSERVAÇÕES

O termo “procedimentos e registros documentados ”foi substituído pelo termo“ informação documentada”. Será preciso determinar 
o nível da informação documentada para controlar seu SGEn. Controle de acesso às informações documentadas será, a partir de 
agora, um requisito específico e pode implicar numa decisão referente a permissão para visualizar a informação documentada 
apenas, ou a permissão e a autoridade para visualizar e alterar a informação documentada.

SEÇÃO 7 – SUPORTE

A partir de agora é preciso levar em conta as ferramentas de “análise” que auxiliam na realização de um 
sistema de gestão efetivo. Caso qualquer tipo de gestão esteja implantado, você já estará familiarizado com 
estes conceitos já que eles abrangem áreas de recursos tradicionais, treinamento, comunicação, documentos e 
registros, mas foram remodelados para atender os conceitos e temas da norma revisada.

7. SUPORTE

Perguntas PRONTO QUASE PRONTO NECESSITA MELHORIAS

Foram definidos e fornecidos os recursos 
necessários para o estabelecimento, 
implantação, manutenção e melhoria contínua 
do SGEn e do desempenho energético?

Foi determinado e mantido o conhecimento 
obtido pela sua organização para garantir 
que sua organização possa controlar seu 
desempenho energético e o SGEn?

É possível demonstrar que foi determinada 
os requisitos de qualificação para os 
colaboradores relacionados ao SEUs da 
organização?

As informações documentadas foram 
arquivadas para comprovar que todos os 
colaboradores sob comando da organização 
são qualificados?

Foram definidos os comunicados internos e 
externos relacionados ao SGEn?
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SEÇÃO 8 – OPERAÇÕES

A partir de agora, será obrigatório gerenciar o SEUs e implantar os planos de ações. Este permite que a gestão 
energética (SEU) e a melhoria do desempenho energético (planos de ação) sejam vinculados ao processo 
comercial de sua organização (qualificação, treinamento, controles operacionais etc.).

8. OPERAÇÕES

Perguntas PRONTO QUASE PRONTO NECESSITA MELHORIAS

Os SEUs e o uso de energia estão relacionados 
aos objetivos, metas e planos de ação 
energéticos, controle operacional efetivo e 
manutenção de energia?  

Foram identificadas as oportunidades de 
melhoria do desempenho energético nos 
estágios iniciais do projeto e ao longo de todo o 
processo do projeto?

Foram levadas em conta as melhores técnicas 
energéticas disponíveis, práticas e tecnologias 
de ponta disponíveis no mercado ao projetar 
instalações, equipamentos, sistemas e 
processos novos ou modificados?

Foram levadas em consideração as implicações 
energéticas nas decisões de aquisição de 
serviços, produtos e equipamentos de energia? 

As especificações de aquisição, documentação 
de licitação e contrato incluem critérios de 
desempenho energético?



CHECKLIST DE PRONTIDÃO ISO 50001:2018
9

SEÇÃO 9 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O monitoramento, a análise e a avaliação do desempenho energético serão constatadas através da implantação 
do plano de coleta de dados que pode ser avaliar a melhoria do desempenho energético e a efetividade do 
SGEn. Não há mudanças essenciais na abordagem em relação às auditorias internas.

9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Perguntas PRONTO QUASE PRONTO NECESSITA MELHORIAS

Você demonstrou a eficácia do SGEn por 
melhorias nos EnPIs ao longo do tempo, em 
relação ao EnB pertinente?

Foi determinado os desvios significativos no 
momento da saída de um nível definido ou 
aceitável de desempenho energético?

OBSERVAÇÕES

Os requisitos chave do processo de Análise de Gestão continuam os mesmos de antes, mas requisitos adicionais relacionados às 
alterações às questões internas e externas pertinentes ao SGEn, aos problemas das partes interessadas envolvidas e a eficácia das 
ações tomadas para tratar quaisquer riscos e/ou oportunidades que foram incluídas como resultados.
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SEÇÃO 10 – MELHORIAS

Esta seção é nova e enfatiza a necessidade geral de buscar de forma ativa oportunidades de melhoria do 
desempenho de SGEn.

10. MELHORIAS

Perguntas PRONTO QUASE PRONTO NECESSITA MELHORIAS

É possível demonstrar que sua organização 
busca ativamente oportunidades de melhorar o 
desempenho de seu SGEn?

A partir de agora, há um requisito adicional para o tratamento das consequências das não conformidades, o que significa um 
reconhecimento de que nem todos os seus processos e/ou atividades obterão o mesmo nível de risco em termos da capacidade 
de sua organização atender todos os seus objetivos.

É possível identificar se pode haver qualquer 
não conformidade nas suas dependências, 
equipamentos, sistemas e processos ou se há 
potencial delas surgirem em qualquer lugar?

É possível demonstrar que a adequação, 
viabilidade e eficácia de seu SGEn está 
melhorando continuamente?
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INICIANDO
Esperamos que este Checklist de Prontidão ISO 50001:2018 o ajude a saber mais sobre as alterações sobre 
a nova norma e o que é necessário para uma transição bem-sucedida. A seguir detalharemos o que seus 
resultados indicam em relação às próximas etapas.

SE A MAIORIA (OU TODAS AS 
RESPOSTAS FOREM PRONTA 
(COM QUASE PRONTO, SENDO A 
MINORIA):

SE A MAIORIA DE SUAS 
RESPOSTAS FOR QUASE 
PRONTA, COM UMA MESCLA 
DE PRONTO E NECESSITA 
MELHORIAS SENDO MINORIA:

SE A MAIORIA DAS SUAS 
RESPOSTAS FOR NECESSITA 
MELHORIAS, COM A MAIORIA 
INDICANDO OU QUASE PRONTA 
OU PRONTA:

Parabéns!

Sua organização está pronta para 
agendar a auditoria de transição 
com a SGS. Entre em contato com o 
escritório local que irá ajudá-lo a dar 
andamento na sua transição.

Neste caso, sua organização se 
beneficiaria com uma auditoria de 
diagnóstico para ajudá-lo a identificar 
as áreas que precisam ser tratadas e 
para oferecer formas práticas nas quais 
isto pode ser obtido. Para isso, entre 
em contato com um auditor da SGS ou 
diretamente com o escritório regional 
da SGS.

Parece que ainda há algumas áreas 
das novas normas que ainda não 
estão atualizadas, mas isso pode ser 
resolvido de várias maneiras.

SGS Academy

A SGS Academy possui um vasto 
leque de cursos voltado para as 
organizações já certificadas em 
diversas normas. Os cursos de 
transição promovem de forma 
eficiente a compreensão das 
alterações recentes.

Consulte um Especialista da SGS

Outra forma de elevar seu 
conhecimento sobre a nova norma 
é agendar uma consulta com um de 
nossos especialistas.

Auditoria de Diagnóstico

Uma auditoria de diagnóstico é 
um ótimo método de identificar as 
áreas que demandam atenção e 
entendimento das formas em que elas 
podem ser tratadas.

RECURSOS QUE AUXILIARÃO SUA TRANSIÇÃO

A decisão de agendar sua auditoria de transição deve ser simples, contudo, os aspectos que cercam a publicação de uma nova 
norma podem parecer desanimador, a SGS está comprometida em tornar a transição a mais fácil possível para nossos clientes, 
disponibilizando informações atualizadas e recursos continuamente em nosso site.

FALE CONOSCO
Para saber mais sobre os Sistemas de Gestão Energética ISO 50001:2018, fale conosco:

www.sgs.com/twitter www.sgs.com/linkedinwww.sgs.com/facebookenergy@sgs.com www.sgs.com/iso50001
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